A D V I E SD I E N ST
Ook kan JOKO u van dienst zijn
met technisch advies m.b.t. de volgende zaken.

ASBESTVERWIJDERING
Het laten onderzoeken van de te
verwijderen materialen op asbest.
Indien aanwezig:


Opstellen van werkplannen



Aanvragen van sloopvergunning.



Uitvoeringsbegeleiding.

HEEFT U EEN
VRAAG AARZEL
DAN NIET EN
NEEM GERUST
CONTACT OP
MET MIJ, OF
VRAAG EEN
OFFERTE AAN
BIJ:
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Jo Koumans
Weryweg 24
6214 RH Maastricht
Telefoon: 043 3218036
GSM: 06 41504721
Fax: 0842238091

Jo Koumans
Weryweg 24
6214 RH Maastricht

INTERMEDIAIR
Bij grote sloopwerkzaamheden en
verbouwingen optreden als tussen
persoon tussen de opdrachtgever en
het uitvoerend bedrijf.

KLUS & ADVIESDIENST
JO KO UMANS
Telefoon: 043 3218036
GSM: 06 41504721
Fax: 0842238091
JOKO@rjsoft.nl
BTW nr.NL0787.56.984.B01
KvK nr. 140 80 685

Vo o r a l uw
kl us s e n
in en om
uw hui s / be dr i jf .

Wat de Klus & Adviesdienst
JOKO voor u kan betekenen.
De Klus & Adviesdienst JOKO is er voor
mensen die hun woon, leef en werk omgeving willen verbeteren of verfraaien.
U kunt bij de Klus & Adviesdienst JOKO
terecht voor advies omtrent design en duurzaamheid van de te gebruiken materialen en
kleurstellingen.
Ook voor het plaatsen van een uitbouw, keuken of badkamer renovatie kunt u bij mij
terecht
Dus voor onderhoud, herstel of verfraaien
van uw huis, tuin, keuken, badkamer en veel
meer….

Omschrijving van de diverse
werkzaamheden.
Schilder en behangwerk:
Hierbij kunt u denken aan alle schilder en behangwerkzaamheden die zich voordoet in uw woon– en
werkomgeving voordoen.
Tuinwerkzaamheden:
Onderhoud van de tuin zoals snoeien, grasmaaien,
onkruid wieden, schutting plaatsen, terras aanleggen.

KWALITEIT - KLANTGERICHTHEID
SERVICE GERICHT - GARANTIE.
Kleinschaligheid, het werk wordt uitgevoerd door mijzelf. U overlegt steeds rechtstreeks met mij. Klantgerichte aanpak is
zeer belangrijk. Ook voor alle gecombineerde klussen kunt u bij mij terecht.

Over de prijs:

Sloopwerkzaamheden:
Alle voorkomende sloopactiviteiten in en om het
huis met als specialisme begeleiding en advies bij
asbestverwijdering.

Gekoppeld aan een duidelijke omschrijving
van de opdracht krijgt u een duidelijke omschrijving van de prijs. Met de mogelijkheid tot;

Timmerwerk:
Zoals het monteren van plinten, het plaatsen en vervaardigen van vensterbanken, deuren afhangen,
reparatiewerkzaamheden, isoleren, vloer leggen,
monteren van kozijnen, scheidingswanden, aanrechten.
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Kenmerken voor de Klus &
Adviesdienst JOKO zijn:

Opruimwerkzaamheden:


Het ontruimen van een huis, zolder of kelder.



Verwijderen vloerbedekking.

1.
2.
3.

Offerte op basis van uurtarief
Prijsafspraak.
Projectmatige uitvoering.

Dus heeft u een vraag aarzel niet
en neem contact op met mij, of
vraag een offerte aan bij:

Ook voor :
Totaal renovatie van uw badkamer, keuken,
toilet of het vervangen van uw CV toestel.
Vraag vrijblijvend een offerte aan.

KLUS & ADVIESDIENST
JO KO UMANS

